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A 1938/UHN Jäsenehdotus elintarvikehuollon 

yhteispohjoismaisista panostuksista 

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle, että 

• lisätään ekologisten ja kaupallisten lajikkeiden tutkimuksen ja kehityksen sekä 
sellaisten viljelysuositusten koordinointia, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen 
seurauksena muuttuneita Pohjolan kasvuolosuhteita. 

• lisätään elintarvikehuoltoa ja omavaraisuusastetta Pohjolassa, jotta alueemme 
on varautunut paremmin ilmastonmuutoksen varalta, jottemme olisi niin haa-
voittuvia kriisitilanteissa ja jotta olisimme paremmin varustautuneita ylläpitä-
mään kestävää kaupallista maataloutta uusissa kasvuolosuhteissa. 

• ylläpidetään ja kehitetään Pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin mer-
kitystä Pohjolan elintarvikehuollon takaajana ilmastonmuutoksessa. 

Taustaa 

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikille riittää 
ruokaa ilmastollisista häiriöistä huolimatta. Elintarvikehuollon lisääminen toteutuu par-
haiten, kun maat jakavat kokemuksia toistensa kanssa ja etsivät kaikkia hyödyttäviä yh-
teistyömuotoja. 

Maittemme elintarvikehuollon ja omavaraisuusasteen on oltava korkealla tasolla, sen 
ovat viimeaikaiset kriisit osoittaneet. On ratkaisevaa, että Pohjolassa minimoidaan en-
nakolta riskejä kasvuolosuhteiden muuttuessa huomattavasti ilmastonmuutoksen seu-
rauksena. Kyse on sekä turvallisuudesta että kestävyydestä. Meidän on tuotettava val-
kuaiskasveja ja muita korkean ravintosisällön viljelykasveja kestävästi ja luonnonmukai-
sesti nyt ja tulevaisuudessa niin kuluttajille kuin eläimille. Tiedämme, että ilmaston-
muutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä arktisilla alueilla, ja tästä syystä meidän 
on Pohjolassa varauduttava ympäristömme yhä nopeammin eteneviin muutoksiin. 

Uusia menetelmiä, uusia viljelykasveja 
Ruotsin maatalousyliopisto SLU koordinoi useita maatalouden yhteispohjoismaisia in-
novaatiotoimia. Suuri osa työstä on ollut nykyisten viljelykasvien ylläpitämistä, millä on 
arvoa sekä ruokaturvalle että tuotekehitykselle. Meidän on tehtävä enemmän löytääk-
semme uusia viljelykasveja muuttuneisiin olosuhteisiin nykyisessä maailmantilan-
teessa, mutta myös kaupallisten intressien takia, joiden toteutuminen on pitkällä täh-
täimellä joka tapauksessa maiden etujen mukaista. Pohjoismaiden intresseissä on edis-
tää muuttuviin kasvuolosuhteisiin soveltuvien kaupallisten viljelykasvien viljelyn tutki-
musta. Tässä työssä on ratkaisevan tärkeää löytää viljelymenetelmiä, jotka eivät sa-
malla järjestelmällisesti tuhoa ekosysteemiä tai edistä ilmastokriisiä, joka puolestaan 
vaikuttaa maatalouteen. Kestävä, luonnonmukainen maatalous ei reagoi niin herkästi 
raaka-ainekaupan esteisiin, joita sodista ja kriiseistä aiheutuu tavanomaiselle maatalou-
delle. Fosforin, ammoniakin ja sitä kautta mineraalilannoitteiden rajallinen saatavuus 



 

on tästä esimerkkinä [1]. Myös tuotantoeläimille tarkoitetun proteiinin kauppa on viime 
vuosina ollut altista häiriöille, mikä on vielä yksi kannuste lisää eläinrehuun sekoitetta-
van pohjoismaisen (kasviperäisen) proteiinin tuotannon lisäämiselle [2]. 

NordGenillä on erittäin tärkeä tehtävä Pohjoismaissa ja maailmassa elintarvikehuollon 
varmistamisessa. Paitsi että siemen- ja kasvivaraston on tallennettava kaikki nykyiset 
lajit, sen on myös nopeasti edistettävä sellaisten kasvien kehittämistä, jotka voivat 
edesauttaa elintarvikehuollon ylläpitämistä tulevaisuudessa. NordGenille tulee tarjota 
resursseja, joiden avulla se voi käyttää uutta teknologiaa ja uusia kumppaneita uusien 
tavoitteiden saavuttamiseksi nopeasti. Vuonna 2019 NordGen ja NordForsk keräsivät 
tutkijoita ja päättäjiä yhteen keskustelemaan aiheesta ”Invest more in plant breeding 
research and include gene banks [3]”. Konferenssissa peräänkuulutettiin kestävämpiä 
viljelykasveja, jotka ovat vähemmän alttiita sään ääri-ilmiöille ja tuholaisille, mutta yhtä 
lailla vaadittiin teknologisia ratkaisuja sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. 
NordGenin resurssien on siksi oltava jatkossakin suuri osa MR-FLJS:n budjetista, sillä 
keskuksen tehtävä muuttuu koko ajan tärkeämmäksi. 

Lyhyen ja pitkän tähtäimen pohjoismaista yhteistyötä 
Pohjoismaiden maa- ja metsätalousministerit kokoontuivat kesäkuussa 2022 keskuste-
lemaan elintarvikehuollosta ja varautumisesta [4]. Kokouksessa viitattiin myös esitutki-
mukseen [5], jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto tilasi Pohjoismaiselta maatalous- 
ja elintarviketutkimuksen komitealta (NKJ) ja Yhteispohjoismaiselta metsäntutkimuk-
selta (SNS) pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Esitutkimuksessa tutkitaan sitä, miten 
biotalouden eli maa-, metsä- ja kalatalouden häiriönsietokykyä voidaan parantaa, ja 
siinä annetaan suuntaviivat yhteispohjoismaisten poliittisten linjausten laatimiselle pit-
källä aikavälillä. Tässä yhteydessä ilmastonmuutoksen vaikutukset koko sektoriin ovat 
ratkaisevat pitkällä aikavälillä, vaikka esitutkimuksen laatimisen pohjana olivatkin Uk-
rainan sota ja sen vaikutukset maatalouteen. 
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